
  

เจาะลกึฉางซา-เฟ่ิงหวง-จางเจียเจีย้ 

ระเบียงแก้ว-สะพานแก้วทีย่าวทีสุ่ด-ถ า้มังกรเหลอืง 

โชว์เสน่ห์เซียงซี- อาบน า้แร่-พกัโรงแรม 5 ดาวทุกคนื!! 

 
   
 

6 วนั 5 คืน 



  

โปรแกรมทวัร ์
วนัที ่1 ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ– เมอืงฉางซา – เมอืงโบราณเฟ่ิงหวง – ชมแสงสเีฟ่ิงหวง

ยามค า่คนื 
04.00 น. พรอ้มกันทีอ่าคารผูโ้ดยสารขาออก ทา่อากาศยานสวุรรณภมูอิาคารผูโ้ดยสารขาออก  ประตทูี ่10 

เคานเ์ตอรU์ สายการบนิ CHINA SOUTHEM AIRLINEโดยมเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯคอย
ตอ้นรับและอํานวยความสะดวกในการเช็คอนิใหก้ับทา่น 

06.25 น เหนิฟ้าสูเ่มอืงฉางซาโดยสายการบนิ CHINA SOUTHEM AIRLINEเทีย่วบนิทีC่Z606 
(มอีาหารบรกิารบนเครือ่งบนิ) 

10.35 น. เดนิทางถงึทา่อากาศยานนานาชาตเิมอืงฉางซา 

 

 

ส าหรบัสายการบนิแอรเ์อเชยี 
05.00 น. พรอ้มกันทีอ่าคารผูโ้ดยสารขาออกทา่อากาศยานดอนเมอืง อาคาร  1 ช ัน้ 3 ผูโ้ดยสารขาออก

ประตทูี ่3 เคานเ์ตอรส์ายการบนิAIR ASIA (FD)โดยมเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯคอยตอ้นรับและ
อํานวยความสะดวกในการเช็คอนิใหก้ับทา่น 

07.30น. เหนิฟ้าสูเ่มอืงฉางซาโดยสายการบนิ AIR ASIA (FD)เทีย่วบนิที่FD540 (มอีาหารบรกิารบน
เครือ่งบนิ) 

12.10น. เดนิทางถงึทา่อากาศยานนานาชาตเิมอืงฉางซาเมอืงฉางซาตัง้อยูท่างตอนใตข้องแมน้ํ่าแยงซมีี
พืน้ทีป่ระมาณ 12,500 ตารางกโิลเมตรแบง่เขตการปกครองออกเป็น  5 เขตและ 4 อําเภอเป็นเมอืง
เอกของมณฑลหหูนานมปีระวตัศิาสตรแ์ละวฒันธรรมมากวา่  3,000 ปีในปัจจบุันเป็นศนูยก์ลางดา้น
การเมอืงเศรษฐกจิของมณฑลหหูนานหลังผา่นการตรวจคนเขา้เมอืงและรับสมัภาระแลว้ 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร อาหารพืน้เมอืงหหูนาน 
 หลังรับประทานอาหาร นําทา่นเดนิทางสู ่ เมอืงโบราณเฟ่ิงหวง (ระยะทางประมาณ 475

กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 6 ช ัว่โมง) 

คํา่ รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร อาหารจนี 

 
 อสิระใหท้า่นไดพั้กผอ่นตามอัธยาศัย หรอืเดนิเลน่ ชมแสง ส ีอนัสวยงามของเมอืงโบราณเฟ่ิง

หวงในยามค า่คนื ชอ้ปป้ิงตามอัธยาศัย เลอืกชมสิน้คา้พืน้เมอืง งานฝีมอื หัตถกรรม และเลอืกชม
เลอืกซือ้อาหาร ขนมขมเคีย้วของถิน่ 

 พกัทีโ่รงแรม FENGHUANG GAR DEN HOTELระดบั 5 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 

 
วนัที ่2 เมอืงโบราณเฟิงหวง ลอ่งเรอืแมน่ า้ถวัเจยีง – บา้นเกดิเส ิน่ฉงเหวนิ – สะพานหงส ์– 

จางเจยีเจีย้ – ภเูขาเทยีนเหมนิซาน (รวมกระเชา้ข ึน้-รถบสัลง)– หนา้ผาลอยฟ้า – 
ทางเดนิกระจก – ถ า้ประตสูวรรค ์(รวมบนัไดเลือ่น)  

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ ศนูยอ์าหารภายในโรงแรม 



  

 นําทา่นชม  เมอืงโบราณเฟ่ิงหวง  (เมอืงหงส)์  ซึง่มโีบราณสถานและโบราณวตัถทุางดา้น
วฒันธรรมอันล้ําคา่ทีต่กทอดมาจากราชวงศห์มงิและราชวงศช์งิ มถีนนทีป่ดูว้ยหนิเขยีวกวา่ 20 
สาย สิง่กอ่สรา้ง 68 แหง่ วตัถโุบราณ 116 แหง่ เป็นสถานทีไ่ดรั้บความนยิมและเป็นสถานศกึษา
คน้ควา้ประวตัคิวามเป็นมาทัง้ชาวจนีและตา่งชาต ิจากการจดบันทกึประวตัขิองทา่น เสิน่ฉงเหวนิ
ทําใหผู้ค้นไดรู้จั้กทีม่าทีไ่ปของเมอืงเฟ่ิงหวง  

 นําทา่นลอ่งเรอืแมน่ า้ถวัเจยีง  ชมบา้นเรอืนสองฟากฝ่ังแมน้ํ่า พรอ้มเก็บภาพประทับใจไวเ้ป็น
ทีร่ะลกึ สมัผัสวถิชีวีติของชาวเมอืงเฟ่ิงหวงทีย่ังคงความเป็นเมอืงโบราณไวจ้นถงึทกุวนันี ้จากนัน้
นําทา่นชม บา้นเกดิของเส ิน่ฉงเหวนิอดตีนักประพันธ ์นักประวตัศิาสตรแ์ละนักการศกึษาคน้ควา้
โบราณคดนีามอโุฆษของจนี เป็นบา้นทีป่ลกูลอ้ม รอบลานบา้น ทัง้สีด่า้นกอ่ดว้ยอฐิทนไฟ ซึง่เป็น
สญัลักษณ์ประจําทอ้งถิน่ในภาคตะวนัตกของมณฑลหหูนาน ทีไ่ดต้กทอดมาจากปู่ ของเสิน่ฉงเหวิ
นอดตีผูบ้ังคับการทหารประจํามณฑลกุย้โจวในสมัยราชวงศช์งิ ตอ่มาจงึสรา้งเป็นบา้นเกดิหลัง
ดังกลา่วซึง่ทา่นเสิน่ฉงเหวนิไดจ้ดบันทกึประวตัใิหผู้ค้นไดรู้จั้กทีม่าทีไ่ปของเมอืงฟ่งหวงน่ันเอง 
นําทา่นผา่นชมสะพานหงส ์

 
กลางวนั     รับประทานอาหารกลางวนั ณภัตตาคาร อาหารพืน้เมอืงเผา่แมว้ 
 นําทา่นเดนิทางสู่ จางเจยีเจีย้ (ใชเ้วลาประมาณ 4ชัว่โมง )พืน้ทีท่ีม่ลีักษณะพเิศษและมี

ทัศนยีภาพทีง่ดงามจางเจยีเจีย้ไดถ้กูประกาศใหเ้ป็นเขตอนุรักษ์วนอทุยานแหง่ชาตใินปี ค.ศ.1982 
ซึง่แบง่ออกเป็น 3 สว่น ไดแ้ก ่วนอทุยานแหง่ชาต ิหบุเขาซยูี ่และภเูขาเทยีนจือ่ ความโดดเดน่ของ
สถานทีแ่หง่นี ้คอื ยอดเขาและเสาหนิทรายทีต่ัง้ตระหงา่นกวา่ 3 ,000 ยอด และสงูกวา่ 200 เมตร 
นอกจากนีย้ังมชีอ่งแคบ ลําธาร สระน้ํา และน้ําตกมากมาย รวมทัง้มถ้ํีากวา่  40 ถ้ํา ซึง่ทําใหส้ถานที่
แหง่นีม้ภีมูทัิศนท์ีง่ดงามจนไดรั้บการประกาศใหเ้ป็นมรดกโลกปี 1992 จากองคก์าร UNESCO 

ระหวา่งทางนําทา่น สูภ่เูขาเทยีนเหมนิซาน (รวมกระเชา้ข ึน้-ลง) อยูห่า่งจากเขตเมอืงจาง
เจยีเจีย้เพยีง 6 กม. อยูส่งูจากระดับน้ําทะเล 1,518.6 เมตร เป็นภเูขาลอืชือ่แหง่แรก ทีไ่ดบ้ันทกึไว ้
ในจดหมายเหตปุระวตัศิาสตรข์องเมอืงจางเจยีเจีย้ เนือ่งจากมหีนา้ผาสงูชนัมชีอ่งโพรงลักษณะ
คลา้ยประตซู ึง่ ก็คอืชอ่งหนิ เทยีนเหมนิตง้ หรอืถ า้ประตสูวรรค ์ ทีม่ทัีศนยีภาพแปลกมหัศจรรย์
และพบเห็นไดน้อ้ยมากในโลกปัจจบุัน นําทา่นขึน้สูเ่ขาโดยน่ังกระเชา้ทีม่คีวามยาวทีส่ดุในโลก 
(กระเชา้มคีวามยาวถงึ 7.5 กโิลเมตร ใชเ้วลา 40 นาท)ี  ใหท้า่นไดช้มความงามของภเูขานับรอ้ย
ยอดทีส่งูเสยีดฟ้า และชมเสน้ทางขึน้เขาทีม่โีคง้ถงึ 99 โคง้จากบนกระเชา้  

 



  

 จากนัน้นําทา่นชม ระเบยีงหนา้ผาลอยฟ้า รอบๆ ภเูขาเทยีนเหมนิซาน และตืน่เตน้กับ ทางเดนิ
กระจก (รวมคา่เชา่รองเทา้) ระยะทางประมาณ 60 เมตร นับเป็นหนึง่ในทางเดนิกระจกทีส่งูทีส่ดุใน
โลก ซึง่ทา่นจะได ้ ชมววิแบบพาโนรามาไดอ้ยา่งถงึใจ รวมถงึสามารถมองลงไปดวูวิอันน่า
หวาดเสยีวทีพ่ืน้เบือ้งลา่งไดด้ว้ยเชน่กัน สําหรับทา่นใดทีอ่ยากจะเดนิชมววิไปบนทางเดนิเทา้อันน่า
หวาดเสยีวดังกลา่วนีจ้ะตอ้งมวีญิญาณของนักผจญภัยสกัเล็กนอ้ย ทางอทุยานมกีฏใหนั้กทอ่งเทีย่ว
ตอ้งใสร่องเทา้กันลืน่เพือ่เดนิชมทางเดนิกระจก  จากนัน้นําทา่น ลงบนัไดเลือ่นเพือ่ไปสูช่อ่งเขา
ประตสูวรรค ์ (รวมบนัไดเลือ่น 2 เทีย่ว) ใหท้า่นไดถ้า่ยรปู ชมถ้ําประตสูวรรคจ์ากดา้นบนใกล ้ๆ  
จากนัน้นําทา่นลงบันไดเลือ่น และเปลีย่นขึน้รถอทุยานผา่นโคง้ 99 โคง้ สูด่า้นลา่ง (ใชเ้วลา
ประมาณ 40 นาท)ี   

คํา่ รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร 

  ทีพ่กั โรงแรม BEST WETERN GRAND ZHANGJIAJIE ระดบั 5 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 

 
วนัที ่3 สะพานกระจกแกรนดแ์คนยอนขางเจยีเจีย้ – โชวเ์หมย่ลีเ่ซยีงซ ี– รา้นหยก 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ ศนูยอ์าหารภายในโรงแรม 
นําทา่นพสิจนูค์วามกลา้กับ สะพานกระจกแกรนดแ์คนยอนขางเจยีเจีย้ สะพานกระจกที่

ยาวและสงูทีส่ดุในโลก สามารถรองรับคนไดม้ากถงึ 800 คน อกีทัง้สะพานแหง่นีม้คีวามยาว 430 
เมตร กวา้ง 6 เมตร มคีวามสงูเหนอืพืน้ 980 ฟตุ เชือ่มสองหนา้ผา ถอืเป็นการทําลายสถติ ิสะพาน
กระจกทีย่าวทีส่ดุ เนือ่งจากสถติเิดมิเป็นสะพานแกรนดแ์คนยอ่นของอเมรกิา ทีส่งูเพยีงแค ่718 
ฟตุ 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณภัตตาคาร สกุ ีเ้ห็ด 

 
หลังรับประทานอาหารกลางวนันําทา่นชมโชวอ์ลังการ โชวเ์หมย่ลีเ่ซยีงซี  หรอืโชวเ์สนห่ ์

ตะวนัตก  ซึง่เป็นโชวท์ีส่วยงามและยิง่ใหญข่องเมอืงจางเจยีเจีย้ ทีม่คีวามอลังการสวยงามยิง่
จากนัน้นําทา่นแวะชมรา้นหยก ซึง่โรงงานเจยีระไนหยกทีส่นิคา้ขึน้ชือ่อกีอยา่งหนึง่ของจนี 

คํา่ รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร 

  ทีพ่กั โรงแรม SANTODOMINGO HOTEL ระดบั 5ดาวหรอืเทยีบเทา่ 

 
วนัที ่4 รา้นใบชา – เขาเทยีนจอื(รวมกระเชา้ข ึน้+ลฟิทแ์กว้ลง) –สวนสาธารณะจอมพลเฮอ่หลง–

เขตอทุยานอูห่ลงิหยวน – สวนหยวนเจยีเจีย้ – ก าแพงธรรมชาต ิ– สวนหยวนเจยีเจีย้ – 
ภเูขาฮาเลลยูา่ – สะพานหนึง่ในใตห้ลา้–จดุชมววิระเบยีงภาพเขยีนสบิลี(้รวมรถราง)– 
รา้นนวดเทา้ 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ ศนูยอ์าหารภายในโรงแรม 



  

นําทา่นชม รา้นใบชา ใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้ใบชาแบบตน้ตํารับจนีแท ้เป็นของฝากเพือ่สขุภาพ
สําหรับคนทีบ่า้นทา่น หลังขากนัน้ทา่นสู่ เขาเทยีนจอืหรอืเขาจกัรพรรดิ  ตัง้อยูเ่ขตเอีย๋นเจยีเจีย้ 

มเีนือ้ที ่ 65 ตารางกโิลเมตร บนยอดเขาเทยีนจอืซานสงูประมาณ 1,250 เมตร ทางดา้นทศิ
ตะวนัออก ทศิใตแ้ละทศิตะวนัตกของเขาเทยีนจอืซาน เต็มไปดว้ยชะงอ่นผาอันสงูชนั ลําหว้ยลกึ
และป่าหนิ มหีนิยักษ์ในรปูลักษณะแปลกตา ยนืตระหงา่นค้ําฟ้า จากนัน้นําทา่นชม สวนสาธารณะ
จอมพลเฮอ่หลงสวนแหง่นีไ้ดรั้บการจัดตัง้ขึน้เมือ่ ปี ค.ศ. 1986 เพือ่เป็นเกยีรตแิกน่ายพลเฮอ่หลง
แหง่พรรคคอมมวินสิตจ์นีจากนัน้นําทา่นเดนิทางสู่ เขตอูห่ลงิหยวน  เมือ่ถงึ เขตอทุยานอูห่ลงิ
หยวน นําทา่นน่ังกระเชา้ขึน้สู ่สวนหยวนเจยีเจีย้ สวนหยวนเจยีเจีย้ตัง้อยูท่างตอนเหนอืของภเูขา
เทยีนจอืซาน ครอบคลมุพืน้ทีทั่ง้หมด 34 ตารางกโิลเมตร ประกอบไปดว้ยยอดเขาหนิแกรนตินับ
พันยอด ความสงู 1,530 เมตรจากระดับน้ําทะเล นําทา่นชม ก าแพงธรรมชาติ  เป็นยอดเขา
หนิแกรนติทีต่ัง้เรยีงกันเป็นผนังหนิสงูสดุตระกาลตา 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร เมนพูเิศษ อาหารไทย 

 
 จากนัน้นําทา่นชมภเูขาฮาลีล่ยูาทีเ่ป็นตน้แบบภเูขาในภาพยนตรฮ์อลลวีดูชือ่ดังเรือ่ง “อวตาร” 

จากนัน้นําทา่นชม สะพานหนึง่ในใตห้ลา้ หรอื เทยีนเสีย้ต ีอ้เีฉยีว  เป็นภเูขาหนิลักษณะเชือ่มตอ่
กันจากสองฝ่ัง คลา้ยกับสะพาน บรเิวณจดุชมววินีจ้ะมลีกูกญุแจคลอ้งอยูต่ามราวกัน้ เป็นความเชือ่
ของคนหนุ่มคนสาวเอากญุแจไปคลอ้งไวท้ีส่งูๆ จะไดไ้มม่ใีครสามารถพรากคูรั่กใหจ้ากกันได ้บาง
คนก็ทิง้สูห่บุเหวเบือ้งลา่ง ก็ใหค้วามหมายเดยีวกันวา่เราจะไมพ่รากจากกันตราบชัว่นรัินดร์ ทา่นจะ
ไดเ้พลดิเพลนิกับทวิทัศนอ์ันสวยงามทีแ่สนประทับใจมริูล้มื แลว้นําทา่นลงจากเขาดว้ย ลฟิทแ์กว้
ไป่หลง เป็นลฟิทแ์กว้แหง่แรกของเอเชยีทีม่คีวามสงู 326 เมตร ขณะโดยสารในลฟิทแ์กว้ชม
ทวิทัศนอ์ันสวยงามทีส่ดุแสนประทับใจ ทา่นจะไดต้ืน่ตาตืน่ใจกับยอดเขาทีม่คีวามสงูถงึ 1,250 
เมตร ทัง้ดา้นทศิตะวนัออก ทศิใตแ้ละทศิตะวนัตกของเขาเทยีนจอืซานนัน้เต็มไปดว้ยชะงอ่นผาอัน
สงูชนั เหวลกึ และป่าหนิ หนิยักษ์ในรปูลักษณะตา่งๆ  

 ตอ่มานําทา่นสู ่ จดุชมววิระเบยีงภาพวาดสบิลี(้รวมรถราง)  นําทา่นน่ังรถรางทีแ่ลน่ไปตาม
แนวรอ่งเขา เพือ่ใหท้า่นชมและถา่ยภาพของทัศนยีภาพของภาพเขยีน 10 ลีแ้ทนการเดนิชม ทีม่า
ของชือ่ภาพวาดสบิลีน้ีเ้นือ่งจากทัศนยีภาพบรเิวณนีท้ีง่ดงามราว ภาพเขยีนทีท่อดยาวนับสบิลี ้ จดุ
ชมววินีต้ัง้อยูท่างทศิตะวนัตกเฉียงเหนอืของซัว่เซีย่วี ่เป็นหบุเขาแคบทีม่ทัีศนยีภาพงดงามแหง่
หนึง่ มยีอดเขาหนิทีด่แูปลกพสิดาร และหนิยักษ์ทีม่รีปูรา่งลักษณะตา่งๆมากกวา่ 200 ลกู เชน่ 
ภเูขาหา้นิว้ ชายชราหาสมนุไพร นกยงูรําแพน พยัคฆคํ์าราม เป็นตน้ ใหท้า่นไดน้วดเทา้ดว้ยน้ํายา
สมนุไพรจนี ณศนูยว์จิยัแพทยแ์ผนจนีใหท้า่นแชเ่ทา้ในน้ํายาสมนุไพรพรอ้มรับ การนวดฟรี โดย
ผูเ้ชีย่วชาญแพทยแ์ผนจนีจะทําการบรรยายยาสมนุไพรจนีทีข่ ึน้ชือ่ใหท้า่นไดรั้บทราบ ทา่นทีม่ี
ปัญหาดา้นสขุภาพสามารถขอคําปรกึษาจากผูเ้ชีย่วชาญไดโ้ดยไมต่อ้เสยีคา่ใชจ้า่ย สําหรับทา่นที่
ตอ้งการรับการรักษาโดยยาสมนุไพรแพทยแ์ผนจนีสามารถเลอืกซือ้ยาตามคําแนะนําของ
ผูเ้ชีย่วชาญได ้

คํา่ บรกิารอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร เมนพูเิศษ หมยูา่งเกาหล ี



  

  ทีพ่กั โรงแรม SANTODOMINGO HOTEL ระดบั 5ดาวหรอืเทยีบเทา่ 

 
วนัที ่5 รา้นผา้ไหม – ถ า้มงักรเหลอืง – เมอืงฉางซา – อาบน า้แร ่

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ ศนูยอ์าหารภายในโรงแรม 
 นําทา่นชม รา้นผา้ไหม ซึง่เป็นศนูยจํ์าหน่ายผา้ไหม ทีม่สีนิคา้สง่ออกทีข่ ึน้ชือ่ทีส่ดุอยา่งหนึง่

ของจนี ชมการสาธติการทอผา้ไหม และการผลติเครือ่งใชจ้ากใยไหม ทา่นสามารถเลอืกซือ้
ผลติภัณฑผ์า้ไหมจากศนูยแ์หง่นีไ้ดอ้ยา่งมั่นใจ เนือ่งจากมกีารรับรองคณุภาพและราคาจาก

หน่วยงานภาครัฐของจนี นําทา่นสู ่ถ า้หวงหลงตง้ หรอื ถ า้วงัมงักรเหลอืง น าทา่นลอ่งเรอืไป
ตามธารน า้ใตด้นิ ถ้ําแหง่นีม้คีวามสงู 160 เมตร มคีวามลกึ 1.5 กโิลเมตร ถ้ําแบง่ออกเป็น 4 ชัน้ 
ภายในถ้ํามอีา่งเก็บน้ํา 1 แหง่ ลําธารใตด้นิ 2 สาย บงึ 4 บงึ หอ้งโถง 13 หอ้ง และระเบยีงเดนิเทีย่ว 
90 กวา่แหง่ 

 
กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร เมนอูาหารกวางตุง้ 
 จากนัน้นําทา่นเดนิทางกลับสูเ่มอืงฉางซา (ใชเ้วลาประมาณ 4-5 ชัว่โมง) 

คํา่ รับประทานอาหารคํา่ณ ภัตตาคาร 

 
 นําทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพั่กโรงแรม DOLTON CHANGSHA HOTEL (TONG CHENG WEN 

QUAN) ซึง่เป็นโรงแรมฮอทสปรงิทีเ่มอืงฉางซา อสิระใหท้า่นแช่ น้ําแร่ภายในโรงแรม และมทัีง้
บอ่ในรม่ บอ่กลางแจง้ และบอ่สว่นตัวภายในถ้ํา ใหท้า่นไดผ้อ่นคลายตามอัธยาศัย (ฟร!ี!!อาบ
น้ําแรบ่อ่รวมทัง้ในรม่,กลางแจง้ และในถ้ํา ตอ้งใสช่ดุวา่ยน้ําเทา่นัน้  รวมหอ้งซาวน่า ราคาทัวรไ์ม่
รวมสปา, บอ่ทรายรอ้นและบรกิารนวด) 

 พกัที ่DOLTON CHANGSHA HOTEL ระดบั 5 ดาวหรอืเทยีบเทา่ 

 
ส าหรบัสายการบนิแอรเ์อเชยี 
วนัที ่6 ทา่อากาศยานนานาชาตฉิางซา -ทา่อากาศยานดอนเมอืง 



  

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ณศนูยอ์าหารภายในโรงแรม 
 นําทา่นเดนิทางสูส่นามบนินานาชาตฉิางซาเพือ่เตรยีมตัวเดนิทางกลับสูก่รงุเทพฯ 
12.55น. นําทา่นเหริฟ้ากลับสูก่รงุเทพฯโดยสายการบนิ AIR ASIAเทีย่วบนิที่FD541(มอีาหารบรกิารบน

เครือ่งบนิ) 
15.20น. เดนิทางถงึทา่อากาศยานดอนเมอืงโดยสวสัดภิาพและความประทับใจมริูล้มื 
 

 

วนัที ่6 ถนนคนเดนิหวงซงิ – ทา่อากาศยานนานาชาตฉิางซา– ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ ศนูยอ์าหารภายในโรงแรม 
 นําทา่นเดนิทางสู ่ถนนคนเดนิหวงซงิ ใหท้า่นไดอ้สิระชอ้ปป้ิงเพือ่เลอืกซือ้สนิคา้หลากหลาย

สําหรับเป็นของฝากทีร่ะลกึแกค่นทีรั่กทางบา้น 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณภัตตาคาร อาหารหหูนาน 
สดุทา้ยไดเ้วลาอันสมควรนําทา่นสูส่นามบนินานาชาตฉิางซา เพือ่เตรยีมตัวเดนิทางกลับสูก่รงุเทพฯ 

19.20 น. นําทา่นเหริฟ้ากลับสูก่รงุเทพฯโดยสายการบนิ CHINA SOUTHEM AIRLINE เทีย่วบนิที่
CZ605 (มอีาหารบรกิารบนเครือ่งบนิ) 

21.30 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิโดยสวสัดภิาพและความประทับใจมริูล้มื 
 

 

 

รายการทวัรอ์าจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความ

เหมาะสม 

เนือ่งจากสภาวะน า้มนัโลกทีม่กีารปรบัราคาสงูข ึน้  
ท าใหส้ายการบนิอาจมกีารปรบัราคาภาษนี า้มนัข ึน้ในอนาคต  

ซึง่ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิเ์ก็บคา่ภาษนี า้มนัเพิม่ตามความเป็นจรงิ 

 

 

วนัเดนิทาง พกัหอ้งละ 2 ทา่น 
ราคาเด็ก 

อายตุ า่กวา่ 11 ปีไมใ่ชเ่ตยีง 
พกัเดีย่วจา่ยเพิม่ 

7-12 ก.ค. 60 29,900 29,900 5,000 

12-17 ส.ค. 60 29,900 29,900 5,000 

15-20 ก.ย. 60 29,900 29,900 5,000 

20-25 ต.ค. 60(FD) 24,900 24,900 5,000 

17-22 พ.ย. 60 30,900 30,900 5,000 

9-14 ธ.ค. 60 31,900 31,900 5,000 

30 ธ.ค.- 4 ม.ค. 61 33,900 33,900 5,000 

หมายเหต ุ! ราคานีแ้วะ 4 รา้น นวดฝ่าเทา้/ผา้ไหม/ใบชา/หยก  



  

หมายเหต ุ1:  ตามนโยบายของรัฐบาลจนี รว่มกับการทอ่งเทีย่วทกุเมอืง ท่ัวประเทศจนี กําหนดใหม้กีาร
ประชาสมัพันธส์นิคา้พืน้เมอืงใหนั้กทอ่งเทีย่วทัง้ในและตา่งประเทศไดรู้จั้ก ในนามของศนูยจํ์าหน่ายสนิคา้ของ
รัฐบาล หรอืภายใตก้ารดแูลของรัฐบาล ทีเ่มอืงจางเจยีเจีย้ ม ี4 รา้นทีต่อ้งบรรจใุนรายการทอ่งเทีย่ว ไดแ้ก ่รา้น
นวดเทา้ยาบัวหมิะ, รา้นผา้ไหม,รา้นหยก และรา้นใบชา ซึง่จําเป็นตอ้งบรรจใุนโปรแกรมทัวรด์ว้ย เพราะมผีลกับ
ราคาทัวร ์จงึเรยีนใหก้ับนักทอ่งเทีย่วทกุทา่นทราบวา่รา้นรัฐบาลทกุรา้นจําเป็นตอ้งรบกวนทกุทา่นแวะชมซึง่จะ
ใชเ้วลารา้นละประมาณ 45 นาท ีซือ้หรอืไมซ่ือ้ข ึน้อยูก่ับความพอใจของลกูคา้เป็นหลัก ไมม่กีารบังคับใดๆ 
ทัง้ส ิน้ 
 

***สายการบนิอาจจะมกีารเปลีย่นเปลีย่นตามความเหมาะสมโดยไมต่อ้งแจง้ลว่งหนา้*** 
 
อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

1. คา่ตั๋วเครือ่งบนิไปกลับเทีย่วบนิตามรายการ 
2. คา่ภาษสีนามบนิจนี, คา่ประกนัภยัและภาษนี า้มนั  
3. คา่โรงแรมทีพ่ัก (พัก 2 ทา่น / หอ้ง หรอืกรณีพัก 3 ทา่น / หอ้งเป็นเตยีงเสรมิ) 
4. คา่ธรรมเนยีมวซีา่จนี 
5. คา่ประกนัอบุตัเิหตวุงเงนิ 500,000.-/ 1,000,000 บาท (ตามเงือ่นไขกรมธรรม)์ 
6. คา่อาหารทกุมือ้ทีร่ะบตุามรายการ 
7. คา่รถรับสง่ตามสถานทอ่งเทีย่วทีร่ะบตุามรายการ 
8. คา่เขา้ชมสถานทีต่า่ง ๆ ตามรายการ 
9. แจกน า้ดืม่บนรถทา่นละ 1 ขวด ตอ่วนั 

 
อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

1. คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7 % และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3 % และภาษีทกุชนดิ 

2.  คา่ใชจ้า่ยสว่นตัว เชน่ คา่โทรศัพท ์คา่ซกัผา้ รดีผา้คา่อาหาร และเครือ่งดืม่สัง่พเิศษ 
3.  คา่น้ําหนักกระเป๋าเกนิ 20 กโิลกรัม 
4.  คา่ธรรมเนยีมเดนิทางแจง้เขา้-แจง้ออกของคนตา่งดา้ว  
5. คา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถิน่และคนขบัรถ 30 หยวน/วนั/ทา่น 30 หยวน*6 วนั =180 หยวน/ทา่น/ทรปิ  

 
 
เงือ่นไขการจอง 

1. กรณุาจองลว่งหนา้พรอ้มชําระคา่มดัจํา  10,000  บาท พรอ้มสง่หลักฐานการโอนเงนิใหท้างบรษัิท คา่ทัวรส์ว่นที่
เหลอืชําระกอ่นการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั มฉิะนัน้จะถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทาง 
2.ในการยืน่ขอวซีา่ เพือ่เป็นการอํานวยความสะดวกใหแ้กท่กุๆ ทา่น กรณุาจดัเตรยีมเอกสารใหค้รบตามทีร่ะบ ุ
พรอ้มสง่มอบเอกสารประกอบการยืน่วซีา่ ไมน่อ้ยกวา่  30 วนักอ่นการเดนิทาง (ในกรณีทีเ่อกสารของทา่น
ไมส่มบรูณ์ หรอืสง่มอบเอกสารใหท้างบรษิทัฯ ชา้กวา่ก าหนด ทางบรษัิทมคีวามจําเป็นตอ้งเรยีกเก็บคา่ยืน่วซีา่
เรง่ดว่นเพิม่ 1,050 บาท ใหก้บัทางสถานทตูจนี 

 
การยกเลกิ 

1. ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 40 วันขึน้ไป คนืเงนิทัง้หมด ยกเวน้มดัจํา  
2. ยกเลกิกอ่นการเดนิทางนอ้ยกวา่ 40 วันขึน้ไป ขอสงวนสทิธิใ์นการไมค่นืเงนิในทกุกรณี  

 
กรณีคณะออกเดนิทางได ้

1. คณะจองจํานวนผูใ้หญ ่10 ทา่นออกเดนิทาง (ไมม่หีัวหนา้ทัวร)์ 
2. คณะจองจํานวนผูใ้หญ ่15 ทา่นขึน้ไปออกเดนิทาง (มหีัวหนา้ทัวร)์ 
3. คณะจองไมถ่งึจํานวนผูใ้หญ ่10 ทา่น ไมอ่อกเดนิทาง  

 

เอกสารในการยืน่วซีา่จนีแบบหมูค่ณะ  

- สง่สําเนาหนังสอืเดนิทาง เฉพาะหนา้ทีม่รีปูถา่ยและขอ้มลูของผูเ้ดนิทาง กอ่นเดนิทาง 30 วัน  

- รปูถา่ยสหีนา้ตรง พืน้หลังสขีาว หรอืสฟ้ีาออ่น หรอืรปูถา่ยสสีแกน  (เฉพาะเสน้คนุหมงิ)   

หนงัสอืเดนิทางทีไ่มส่ามารถใชเ้ดนิทางได ้ 



  

- หนังสอืเดนิทางทีม่อีายเุหลอืไมถ่งึ 6เดอืน  หมายถงึหนังสอืเดนิทางทีใ่กลจ้ะหมดอาย ุ หากนับจากวันทีต่อ้งใชเ้ดนิทาง

จนถงึวันหมดอาย ุถา้นอ้ยกวา่ 6 เดอืนถอืวา่ใชเ้ดนิทางไมไ่ด ้ทา่นตอ้งไปทําเลม่ใหมท่ันท ี

- หนังสอืเดนิทางทีช่ํารดุ หมายถงึหนังสอืเดนิทางทีม่สีว่นใดสว่นหนึง่ขาดหายหรอืชํารดุ เชน่ หนา้แรกทีม่รีปูและ

รายละเอยีดของผูเ้ดนิทางมรีอยฉีกขาด หรอืขดูขดี หรอืมกีารแตม้สหีรอืหมกึจนทําใหไ้มส่ามารถมองเห็นรายละเอยีดได ้

ครบถว้น  หนา้ในเลม่หนังสอืเดนิทางขาดหายทัง้หนา้ หรอืบางสว่น ใชก้าวตดิหนา้ใดหนา้หนึง่ในเลม่จนไมส่ามารถเปิดดู

รายละเอยีดได ้ลว้นถอืวา่เป็นหนังสอืเดนิทางชํารดุทีไ่มส่ามารถใชเ้ดนิทางได ้ 

 หมายเหต ุ เพือ่หลกีเลีย่งขอ้ผดิพลาดในเรือ่งเอกสารการเดนิทาง ซึง่อาจยงัผลใหผู้เ้ดนิทางไมส่ามารถเดนิทางตาม

กําหนดได ้ กรณุาสง่หนังสอืเดนิทางเลม่จรงิของผูเ้ดนิทางมาใหบ้รษัิทฯ ตรวจสอบและจัดเตรยีมแบบฟอรม์เขา้ ออก

ประเทศใหเ้รยีบรอ้ย โดยเจา้หนา้ทีจ่ะคนืหนังสอืเดนิทางใหท้า่นทีส่นามบนิในวันเดนทาง  สําหรับทา่นผูเ้ดนิทางทีถ่อื

หนังสอืเดนิทางตดิตัวไปสนามบนิในวันเดนิทาง กรณุาตรวจเชค็อกีครัง้กอ่นเดนิทางไปสนามบนิ วา่ไมห่ยบิผดิเลม่ ไม่

หมดอาย ุ และไมช่ํารดุ  บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใด ๆ หากหนังสอืเดนิทางของทา่นมปัีญหาดังกลา่วจนทําใหท้า่น

เดนิทางไมไ่ด ้  

**กรณีลกูคา้มคีวามประสงคจ์ะยืน่วซีา่เดีย่ว** 

มคีา่บรกิารเพิม่เตมิดังนี ้

-ยืน่ธรรมดา 4 วันทําการ 1,500 บาท  

-ยืน่ดว่น 2 วันทําการ 2,550บาท  

เอกสารในการท าวซีา่จนีส าหรบัหนงัสอืเดนิทาง 

1. หนังสอืเดนิทางทีม่อีายกุารใชง้านไมตํ่่ากวา่ 6 เดอืนและมสีภาพสมบรูณ์ไมช่ํารดุ 

2. หนังสอืเดนิทางตอ้งมหีนา้วา่ง สําหรับประทับตราวซีา่และตราเขา้-ออก อยา่งนอ้ย 2หนา้เต็ม   

3. รปูถา่ยหนา้ตรง รปูส ี1.5 X 2 นิว้ ถา่ยไมเ่กนิ 6เดอืน 2 ใบ และตอ้งไมใ่ชส่ติ๊กเกอร ์หรอืรปูพริน้จากคอมพวิเตอร ์ 

4. สําหรับผูท้ีถ่อืหนังสอืเดนิทางตา่งดา้วจะตอ้งทําเรือ่งแจง้เขา้-ออกหรอืRe-Entryดว้ยตนเองเทา่นัน้กอ่นการสง่

เอกสารยืน่วซีา่ 

5. สําเนาทะเบยีนบา้น และสําเนาบตัรประชาชน ของผูเ้ดนิทาง 

6. เอกสารทีใ่หก้รอกทา้ยโปรแกรมทัวรก์รณุากรอกใหค้รบเพือ่ประโยชนข์องตัวทา่นเอง 

7. กรณีเด็ก, นักเรยีน, นักศกึษา  

 - กรณีเด็กอายตํุ่ากวา่ 18 ปีบรบิรูณ์ ตอ้งแนบสตูบิตัรตัวจรงิ, สําเนาสตูบิตัรและสตูบิตัรของเด็กฉบบัแปล(โดย

สามารถดาวโหลดแบบฟอรม์ไดท้ี ่http://www.consular.go.th/) 

      - กรณีทีเ่ด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิา มารดา ตอ้งแนบหนังสอือนุญาตใหเ้ดนิทาง 

8. ขอ้มลูจรงิเกีย่วกบัสถานทีศ่กึษาสถานทีทํ่างานตําแหน่งงานทีอ่ยูปั่จจบุนัทีอ่ยูท่ีทํ่างานญาตทิีต่ดิตอ่ไดใ้นกรณี

ฉุกเฉนิหมายเลขโทรศัพทบ์า้นทีทํ่างานและของญาตโิปรดรบัทราบวา่หากสถานทตูตรวจสอบไดว้า่ใหข้อ้มลู

เท็จอาจมกีารระงบัการออกวซีา่เลม่ทีม่ปีญัหา (สถานทตูมกีารโทรศพัทส์ุม่ตรวจทกุวนั) 

9. เอกสารทกุอยา่งตอ้งจัดเตรยีมพรอ้มลว่งหนา้กอ่นยืน่วซีา่ ดังนัน้กรณุาเตรยีมเอกสารพรอ้มสง่ใหบ้รษัิททัวร ์อยา่งนอ้ย 

5-7 วันทําการ (กอ่นออกเดนิทาง) 

10. โปรดท าความเขา้ใจวา่สถานทตูจนีอยูใ่นระหวา่งจดัระเบยีบการยืน่วซีา่ใหม ่การเรยีกขอเอกสารเพิม่เตมิ

หรอืเปลีย่นระเบยีบการยืน่เอกสาร เป็นเอกสทิธิข์องสถานทตู และบางคร ัง้บรษิทัทวัรไ์มท่ราบลว่งหนา้   

11. ผูท้ีป่ระสงคจ์ะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ หรอื ใชบ้ตัร APEC ในการเดนิทางและยกเวน้การทําวซีา่ทา่นจะตอ้ง

รับผดิชอบในการอนุญาตใหเ้ขา้-ออกเมอืงดว้ยตนเอง เนือ่งจากบรษัิททัวรฯ์ ไมท่ราบกฎกตกิา การยกเวน้วซีา่ใน

รายละเอยีด / ผูใ้ชบ้ตัร APEC กรณุาดแูลบตัรของทา่นเป็นอยา่งด ีหากทา่นทําบตัรหายในระหวา่งเดนิทาง ทา่นอาจ

ตอ้งตกคา้งอยูป่ระเทศจนีอยา่งนอ้ย 2อาทติย ์ 

12.กรณีหนังสอืเดนิทางชาวตา่งชาต ิ

- ทางบรษัิทฯ สามารถขอวซีา่ใหไ้ด ้เฉพาะชาวตา่งชาตทิีทํ่างานในประเทศไทย และมใีบอนุญาตการทํางานใน 



  

ประเทศไทยเทา่นัน้ 

- หากไมไ่ดทํ้างานในประเทศไทย ผูเ้ดนิทางตอ้งไปดําเนนิการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง  

- กรณีหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว(เลม่เหลอืง) ผูเ้ดนิทางตอ้งไปดําเนนิการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง  

เนือ่งจากผูเ้ดนิทางจะตอ้งไปแสดงตนทีส่ถานทตูจนี 

คา่ธรรมเนยีมการยืน่วซีา่หนงัสอืเดนิทางคนตา่งชาตใินกรณีทีท่างบรษิทัสามารถขอวซีา่ใหไ้ด ้

1. หนังสอืเดนิทางของคนอเมรกินั จา่ยเพิม่3,560บาท 

2. หนังสอืเดนิทางของคนตา่งชาตอิืน่ๆ จา่ยเพิม่ 100 บาท 

- เอกสารทีต่อ้งเตรยีม   

1.พาสปอรต์ ทีม่อีายกุารใชง้านไมตํ่่ากวา่ 6เดอืน ตอ้งมหีนา้วา่ง สําหรับประทับตราวซีา่ และตราเขา้ออกอยา่ง

นอ้ย 2หนา้เต็ม   

2.รปูถา่ยสขีนาด 1.5 X 2นิว้ จํานวน 2 ใบ รปูใหมถ่า่ยมาไมเ่กนิ 6 เดอืน 

3.ใบอนุญาตการทํางาน  

4.หนังสอืวา่จา้งในการทํางาน 

 5.สมดุบญัชธีนาคารประเภทออมทรัพย ์ยอ้นหลัง 6 เดอืน  

 6.กรณีสมรสกบัคนไทย ตอ้งแนบสําเนาทะเบยีนสมรสและทะเบยีนสมรสฉบบัแปล(รับรองตราประทับรา้นทีแ่ปล) 

สถานฑตูจนีอาจปฏเิสธไมร่บัท าวซีา่ให ้พาสปอรต์ของทา่น ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้

1. ชือ่เป็นชาย แตส่ง่รปูถา่ยทีด่เูป็นหญงิ เชน่ ไวผ้มยาว หรอืแตง่หนา้ทาปาก 

2. นํารปูถา่ยเกา่ ทีถ่า่ยไวเ้กนิกวา่ 6 เดอืนมาใช ้

3. นํารปูถา่ยทีม่วีวิดา้นหลัง ทีถ่า่ยเลน่ หรอืรปูยนืเอยีงขา้ง มาตัดใชเ้พือ่ยืน่ทําวซีา่ 

4. นํารปูถา่ยทีเ่ป็นกระดาษถา่ยสตคิเกอร ์หรอืรปูทีพ่ริน้ซจ์ากคอมพวิเตอร ์

 

อตัราคา่วซีา่ดว่น ทีต่อ้งจา่ยเพิม่ใหส้ถานฑตูจนี เมือ่ทา่นสง่หนงัสอืเดนิทางลา่ชา้ 

 ยืน่วซีา่ดว่น 2 วนั เสยีคา่ใชจ้า่ยเพิม่ทา่นละ 1,050 บาท 

 

(ตา่งชาตฝิร ัง่เศสและประเทศยโุรปทีเ่ขา้กลุม่ขอ้ตกลงเชงเกน้ 25 ประเทศ: ออสเตรยี เบลเยีย่ม 

สาธารณรฐัเช็ก เดนมารก์ ฟินแลนด ์ฝร ัง่เศส เยอรมนั กรซี ฮงัการ ีไอซแ์ลนด ์อติาลลีทิวัเนยี ลตัเวยี 

ลกัเซมเบริก์ มอลตา้ เนเธอแลนด ์โปแลนด ์นอรเ์วย ์โปรตเุกสสโลวาเกยี สโลเวเนยี สเปน สวเีดน 

สวสิเซอแลนดเ์อสโทเนยีไมส่ามารถขอวซีา่ดว่นได)้ 

**การขอวซีา่เขา้ประเทศจนี สถานทตูจนีอาจเปลีย่นกฎเกณฑก์ารยืน่วซีา่โดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้** 

 

หมายเหต…ุทา่นใดมซีองใสพ่าสปอรต์กรณุาถอดออกเก็บไวก้อ่นสง่เลม่มายงั

บรษิทัเพือ่ยืน่วซีา่  เพือ่เป็นการป้องกนัการสญูหายเนือ่งจากขณะยืน่เลม่เขา้

สถานทตู ทางสถานทตูจะตอ้งใหเ้อาซองทีใ่สพ่าสปอรต์ออกกอ่นยืน่ 



  

หมายเหต ุ
1. บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี ้เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้
2. บรษัิทฯ ไมรั่บผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณ์ทีเ่กดิจากสายการบนิ ภยัธรรมชาต ิปฏวิัต ิและอืน่ๆ ทีอ่ยูน่อกเหนอืการ   

ควบคมุของทางบรษัิทฯหรอื คา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ เชน่ การเจ็บป่วย การถกูทํารา้ยการสญูหาย ความลา่ชา้หรอืจาก
อบุตัเิหตตุา่งๆ 

3. หากทา่นถอนตัวกอ่นรายการทอ่งเทีย่วจะสิน้สดุลง ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นสละสทิธิแ์ละจะไมรั่บผดิชอบคา่บรกิารที่
ทา่นไดช้ําระ ไว ้แลว้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบตอ่การหา้มออกนอกประเทศ หรอื หา้มเขา้ประเทศ อนัเนือ่งมาจากมสี ิง่ผดิกฎหมาย หรอื
เอกสาร เดนิทาง  ไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ 

5. ราคานีค้ดิตามราคาภาษีเครือ่งบนิและภาษีสนามบนิในปัจจบุนั ซึง่หากมกีารปรับราคาสงูขึน้ บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะ
ปรับราคาขึน้ตามจรงิ 

6. กรณีเกดิความผดิพลาดจากตัวแทน หรอื หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ลา่ชา้ เปลีย่นแปลง การบรกิารจาก
สายการบนิ  บรษัิทขนสง่หรอื หน่วยงานทีใ่หบ้รกิาร บรษัิทฯ จะดําเนนิโดยสดุความสามารถทีจ่ะจัดบรกิารทัวรอ์ืน่
ทดแทนให ้แตจ่ะไมค่นืเงนิใหสํ้าหรับคา่บรกิารนัน้ๆ 

7. มคัคเุทศก ์พนักงาน และตัวแทนของบรษัิทฯ ไมม่สีทิธิใ์นการใหคํ้าสญัญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทนบรษัิทฯ นอกจากมเีอกสาร
ลงนามโดยผูม้อํีานาจของบรษัิทฯ กํากบัเทา่นัน้ 

8. หากไมส่ามารถไปเทีย่วในสถานทีท่ีร่ะบใุนโปรแกรม เนือ่งมาจากธรรมชาต ิความลา่ชา้ และความผดิพลาดจากทาง
สายการบนิ จะไมม่กีารคนืเงนิใดๆ ทัง้ส ิน้ แตท่ัง้นี ้ทางบรษัิทฯจะจัดหา รายการเทีย่วสถานทีอ่ ืน่ๆ มาให ้โดยขอ สงวน
สทิธิก์ารจัดหานี ้โดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้   

 

9 สิง่ของ "ตอ้งหา้ม" ขึน้เครือ่งบนิ 

 1. เครือ่งดืม่ เครือ่งส าอาง ของเหลวทกุชนดิทีม่คีวามจตุอ่ช ิน้เกนิ 100 มล. รวมไมเ่กนิ 1 ลติร (1,000 มล.) เชน่ 

เจล น้ําหอม สบูเ่หลว สเปรย ์หา้มพกตดิตัวขึน้เครือ่งบนิ แตส่ามารถนําใสก่ระเป๋าทีจ่ะโหลดได ้ทัง้นีเ้ป็นมาตรการป้องกนั

การกอ่การรา้ย ทีเ่ขม้งวดขึน้หลังจากเหตกุารณ์ 911 แตถ่า้เป็นยาทีจํ่าเป็นตอ้งพกตดิตัว ก็สามารถพกพาไดใ้นปรมิาณที่

เหมาะสม เชน่ ชดุยาแกเ้บาหวาน 

 2. แบตเตอรีส่ ารอง ( Power Bank)ไมส่ามารถนําแบตเตอรีสํ่ารองทกุชนดิใสก่ระเป๋าทีนํ่าไปเชค็อนิ แตส่ามารถ

พกพาใสก่ระเป๋าถอืขึน้ไปได ้โดยตอ้งเป็นแบตเตอรีสํ่ารองทีม่คีา่ความจไุฟฟ้าไมเ่กนิ 32,000mAhไมเ่กนิคนละ 2 ชิน้ 

 3. อาวธุ ปืน และอาวธุทกุชนดิ รวมถงึอาวธุโดยสภาพ เชน่ มดี สนับมอื ดาบ ทวน กระบอง และสิง่เทยีมอาวธุ เชน่ 

ปืนไฟแชก็ ระเบดิไฟแชก็ ปืนเด็กเลน่ 

 4. ของมคีม ไมบ้รรทัดเหล็ก คัตเตอร ์กรรไกรตัดเล็บ เข็มเย็บผา้ มดี มดีพับ มดีพก และของมคีมทกุชนดิ ทีอ่าจทํา

ใหเ้กดิอนัตราย แตห่ากเป็นของใชท้ีจํ่าเป็น อาจอนุญาตใหเ้ก็บไวใ้นกระเป๋าใบใหญท่ีโ่หลดใตเ้ครือ่งบนิได ้แตไ่มอ่นุญาต

ใหพ้กพาขึน้เครือ่งบนิ 

 5. วตัถไุวไฟ  เพือ่ไมใ่หเ้กดิปัญหาระเบดิหรอืเพลงิไหม ้เชน่ น้ํามนัไฟแชก็ เชือ้เพลงิแข็ง สน้ํีามนั ไมข้ดีไฟ ฯลฯ 

 6. อาหารทีม่กีลิน่แรง อาหารตา่งๆ เชน่ อาหารทะเล เนือ้สตัวส์ด/แชแ่ข็ง ทเุรยีน ปลารา้ ตอ้งแพ็คมาอยา่งเหมาะสม 

 7. สตัวม์พีษิ สตัวด์รุา้ย รวมถงึสตัวข์นาดใหญ ่สตัวส์งวน นอกจากอาจรบกวนผูอ้ ืน่แลว้ ยงัผดิกฎหมายอกีดว้ย 

 8. สารอนัตรายตา่งๆ เชน่ สารกําจัดแมลง สารหนู วัตถอุอกซไิดซ ์เชน่ แอมโมเนยีไนเตรท แคลเซยีมเปอรอ์อกไซด ์

วัตถกุา๊ซมนัตภาพรังส ีเชน่ ธาตยุเูรเนยีม วัตถกุดักรอ่น เชน่ แบตเตอรีท่ีบ่รรจสุารกดักรอ่น น้ํากรด ปรอท ฯลฯ 

 9. สิง่ของอืน่ๆ  เชน่ แมเ่หล็ก น้ําแข็งแหง้เป็นตน้ 

  


